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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Українська культура» 

 
І. Основна мета дисципліни  Ознайомити студентів з понятійним апаратом української культури, її головними методами дослідження, 

науковими концепціями, найбільш авторитетними гіпотезами, а також дати майбутнім педагогам позашкільної 

освіти уявлення про основні періоди розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу 

українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK3 

цикл загальної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР6. Вміти застосовувати і забезпечувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учасниками освітнього процесу. 

ПР11. Вміти брати участь в обговореннях, презентаціях, дискусіях на різних рівнях. 

ПР15. Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Тема 1. Теорія та становлення культури українського народу в найдавніші часи. 

Тема 2. Культура та дозвілля Київської Русі ІХ–ХІІІ ст.  

Тема 3. Українська мова та література в другій половині ХІІІ – першої половини ХVІІ ст.  

Тема 4. Розвиток освіти і науки в Україні в ХVІ – XVIIІ ст. 

Тема 5. Розвиток музичного й театрального мистецтва, живопису та архітектури в XIV – першій половині XVII ст. культура українського бароко. 

Тема 6. Релігійне життя українського народу в XIV – XХ ст.  

Тема 7. Розвиток освіти, науки, дозвілля, літератури та мистецтва в Україні XIX ст. 

Тема 8. Культура українського народу в період національно-культурного відродження на початку XX ст. та національно-визвольних змагань (1900–1921 рр.). 

Тема 9. Українська культура та система дозвілля радянської доби та пострадянського періоду. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

Кафедра етнології та краєзнавства, Історико-філософський факультет НПУ імені М.П. Драгоманова 

Телегуз Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри етнології та краєзнавства. 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 18 год., семінарських – 16 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у II семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1.Історія української культури. У п’яти томах. Т.1- 4. К.: Наукова думка, 2012. 

2.Історія української та зарубіжної культури. Навч. Посібник. 4-е доп. Вид.-ня. За ред. Заковича М., К. 2005. 

3.Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – Київ, Центр навчальної літератури. 2004 

4.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття. Навчальний посібник. – Харків: ООО «Одісей», 2001. 480 с. 

5.Brown S. J. Travel Dreams Ukraine - Social Studies Fun-Schooling Journal: Learn about Ukrainian Culture through the Arts, Fashion, Architecture, Music, 

Tourism. New York: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. 64 p. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: екзамен у II семестрі. 

 


